
Stres… Każdy go zna, bo jest jak katar… Kiedyś każdy go doświadczył. 

Niestety w XXI wieku jest nieodłącznym elementem życia zarówno dorosłych,  

jak i dzieci. Czy można go uniknąć? Czy można żyć bez niego? Samo słowo stres 

pochodzi od angielskiego stress, czyli „naprężenie”. I to by się zgadzało, bo nauka 

definiuje go jako napięcie psychiczne, a radzenie sobie z nim jest próbą przywrócenia 

równowagi psychicznej, czyli tzw. homeostazy. Jakie mamy czynniki powodujące 

stres? Fizjologiczne, anatomiczne, fizyczne i umysłowe. Te ostatnie,  

chyba najbardziej doskwierają obecnie wszystkim ósmoklasistom, którzy w tym roku 

zmierzą się z egzaminem kończącym ich edukację w szkole podstawowej. Czy stres 

sam w sobie jest zły? Jak sobie z nim radzić? Jak go zwalczać? Wreszcie, czy w ogóle 

powinniśmy z nim walczyć? Między innymi na te pytania odpowiedziała psycholog, 

Pani Anna Pochopień, która specjalnie dla szkolnej gazetki OŚMIORNICZKA, 

udzieliła wywiadu redaktor Julii Pochopień.   

 

Dzień dobry…  

 

Dzień dobry...  

 

Wielkimi krokami zbliża się egzamin ósmoklasisty. Wszyscy wiemy,  

że to ogromny stres dla wielu uczniów. Pojawiają się nerwy, panika, trzęsące się 

ręce i brak snu. Co można poradzić tym, którzy tego doświadczają? 

 

Po pierwsze nie można denerwować się tym, że się denerwujemy (śmiech). 

Koncentrowanie się na przykrych emocjach bardzo utrudnia sprawne wykonywanie 

zadań. Myśli, nieustannie krążące wokół niepokojących przejawów stresu mogą 

doprowadzić, do tego, że wątpimy we własne możliwości i wpadamy w panikę. 

To z kolei wywoła u takiej osoby poczucie, iż nie poradzi sobie z sytuacją. 

Tak właśnie zaczniemy patrzeć na siebie, a to niestety potęguje lęk. 

 

No właśnie i co w takiej sytuacji robić? Jak temu zaradzić?  

 

Należy podjąć próbę postępowania wbrew zdrowemu rozsądkowi… 

 

To znaczy?  

 

To znaczy nie usiłować za wszelką cenę opanować swoich emocji: lęku i strachu. 

Trzeba pozwolić, żeby utrzymywały się na jak najwyższym poziomie tak długo,  

jak tylko potrafimy je znieść. Drodzy ósmoklasiści… wyobraźcie sobie ten moment, 

który na egzaminach najbardziej was przeraża i myślcie o nim. Nie uciekajcie 

od niego, raczej przyglądajcie się mu i go obserwujcie. 



 

Ale co to uczniom da? Wprowadzi ich w jeszcze większą panikę. 

 

Otóż nie! Praktykując takie ćwiczenie, stopniowo uodporniamy się na działanie lęku. 

Jesteśmy coraz mniej wrażliwi na jego wpływ. Nawet jeżeli pojawia się on w którymś 

momencie, to nie zawładnie nami z taką siłą, z jaką mógłby to zrobić, gdybyśmy 

wcześniej sobie tego nie wyobrazili.  

 

To sprytne! Czyli najpierw w umyśle wyobrażamy sobie konkretną sytuacje, 

która może wystąpić na egzaminie. Chodzi o taką, której najbardziej się boimy, 

czy dobrze zrozumiałam?  

 

Tak, dokładnie o to chodzi. 

 

Co jeszcze można poradzić uczniom, zdającym egzamin? 

 

Jest jeszcze inna, równie skuteczna metoda na stres, czyli powstrzymywanie się  

od katastroficznych, czarnych myśli. 

 

Łatwo powiedzieć, ale to nie takie proste w takich stresujących chwilach! 

 

Wręcz przeciwnie! To niezwykle proste! Kiedy zaczynają pojawiać się przekonania 

typu: nic nie umiem, nie poradzę sobie, na pewno nie zdam, należy jak najszybciej 

je zablokować i powiedzieć: „STOP!”.  

 

Mamy to wykrzyczeć? 

 

Można i tak, ale najważniejsze, że te słowa muszą pojawić się w głowie. Należy 

pomyśleć o nich świadomie i wywołać je w umyśle. Można też zastosować zwykłą, 

relaksacyjną technikę oddechową, tzn. wziąć głęboki oddech nosem i wypuście 

powietrze ustami. Warto powtórzyć ten proces trzy razy. Niezwykle ważne w tym 

ćwiczeniu jest, aby pracować przeponą, a nie ramionami. 

 

To świetny pomysł! Sama chętnie skorzystam, przynajmniej trochę się 

dotlenimy (śmiech). Czy to już ostatnia rada dla zdających egzamin?  

 

Na koniec nie pozostaje nic innego, jak ukierunkować całą uwagę na pytania 

egzaminacyjne i uwierzyć, że to działa! (śmiech) 

 

To bardzo cenne i konkretne wskazówki, które uczniowie mogą wykorzystać 

i mam nadzieję, że to zrobią. Dziękuję bardzo za tę rozmowę. 

 

Dziękuję bardzo.  

 



Na koniec chciałabym jeszcze w imieniu całej redakcji OŚMIORNICZKI życzyć 

wszystkim ósmoklasistom POWODZENIA!!! 

 

Ja oczywiście dołączam się do tych życzeń. Trzymam za Was mocno kciuki i wiem, 

że będzie dobrze! Jeszcze raz dziękuję za niezwykle miłą rozmowę, mam nadzieję, 

że choć trochę pomogę uczniom zmniejszyć ich egzaminacyjny stres. 

 

Jestem pewna, że tak będzie. Dziękuję w imieniu starszych kolegów i koleżanek. 

 

 

 

Rozmawiała: Julia Pochopień. 

 

 

 
 

 

Na koniec RADA Ośmiorniczki:  

 

PRZED EGZAMINEM, ZAMIAST NAJADAĆ SIĘ STRACHEM, LEPIEJ 

KARMIĆ SWOJĄ GŁOWĘ POZYTYWNYMI MYŚLAMI! 


